
 

 

 

Vacature Welzijnsconsulent Leende 

Een sterke sociale cohesie en een fijne leefomgeving maakt dat mensen meer oog voor elkaar 

hebben. In Leende zorgen we voor elkaar !  

Om vragen van inwoners te koppelen aan formele- en informele zorg, zoekt Zorgcoöperatie 

Graaggedaan een welzijnsconsulent met ingang van 1 maart  2018. Het beoogd aantal uren is 15 

uur per week. Het betreft een pilotproject voor de periode van een jaar met mogelijk verlenging. 

 
Wat ga je doen 
Je stimuleert de zelfredzaamheid van de inwoners van Leende. 

• Inwoners kunnen terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
• Je komt bij mensen thuis, gaat met mensen in gesprek en peilt behoeften, ondersteunt en 

optimaliseert het zelf organiserend vermogen. 
• Je onderhoudt contacten met formele- en informele instanties. 
• Naar behoefte ondersteun je mensen bij het vinden van een passende invulling van de 

dag. 
• Je hebt een signaalfunctie. Door preventief in te spelen op situaties kan erger worden 

voorkomen. 

Wat vragen we 
Je hebt HBO werk- en denkniveau en welzijns- of zorgachtergrond. 

• Je kunt mensen verbinden, motiveren en enthousiasmeren. 

• Je bent toegankelijk, integer en betrouwbaar. 

• Je bent flexibel inzetbaar en hebt geen 9-5 mentaliteit. 

• Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van wonen, welzijn, zorg 

en leefbaarheid. 

• Je hebt kennis van en kunt samenwerken met lokale ketenpartners. 

• Bij voorkeur woonachtig in Leende. 

Wat bieden we 
Een flexibele werkomgeving waarbij de functie in overleg met de opdrachtgever vorm en inhoud 
krijgt. Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, wordt inschaling overeenkomstig de CAO 
Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening aangeboden. 
 
Solliciteren 
Belangstelling? Stuur dan uiterlijk 14 januari 2019 je CV en motivatie naar 
info@zcgraaggedaanleende.nl t.a.v. de sollicitatiecommissie, onder vermelding van “vacature 
welzijnsconsulent”. 
De sollicitatiegesprekken worden vertrouwelijk behandeld en vinden plaats op woensdag 16 
januari 2019. 
Van de te benoemen sollicitant verlangen wij een “Verklaring omtrent gedrag”. 

 

Informatie 
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie en/of sollicitatieprocedure neem dan 
contact  op met mw. Tecla Meekes, bereikbaar op telefoonnummer 06-53611713, bij voorkeur 
tussen 16.00 en 17.00 uur.  Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
Meer informatie over zorgcoöperatie Graaggedaan kun je vinden op de website 
www.zcgraaggedaanleende.nl  
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